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SAMMANFATTNING 
 
Konfirmationsundervisning är ett mycket omdiskuterat ämne, åtminstone 
inom Svenska kyrkan. Syftet med denna uppsats har varit att visa på att trots 
den märkbara nedgång av antalet ungdomar som väljer att delta i den 
konfirmandverksamhet som Svenska kyrkan erbjuder, att även de ungdomar 
som väljer bort konfirmandtiden har ett stort intresse för andliga frågor. Detta 
borde Sv. kyrkan ta fasta på. Jag hävdar dessutom i denna uppsats att de icke 
konfirmerade ungdomarna har gjort ett mera motiverat val, än de ungdomar 
som väljer att delta i konfirmandverksamheten. Uppsatsen visar att även 
dessa icke konfirmerade ungdomar svarar på enkätens frågor både medvetet 
och genomtänkt. Jag vill visa med denna uppsats att det inte är ointresse för 
andliga frågor som gör att man väljer bort konfirmandverksamheten, utan 
orsakerna är av annat slag. Dessutom vill jag belysa vad som felar i 
konfirmandstatistiken. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
Svenska kyrkan har som en av sina uppgifter att bedriva konfirmandunder-
visning bland landets 14-åringar. Numera vill man kalla det konfirmand-
verksamhet. Det hör till saken att denna verksamhet sker helt på frivillig 
basis. 
 
Svenska kyrkans konfirmandundervisning har under ett antal år stadigt 
minskat i omfattning, och i nuläget deltar ungefär 50 % av landets 14-åringar 
i denna undervisning. Svenska kyrkan har en unik ställning bland de olika 
samfunden i och med att man skulle kunna föra en dialog med landets 
samtliga 14-åringar. Men eftersom bara hälften hörsammar inbjudan så finns 
anledning att fundera över orsakerna till att hälften uteblir. 
 
1.2 Syfte, frågeställning och disposition 
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån den enkätundersökning som jag gjort 
bland ungdomar försöka analysera och diskutera för att se om man kan finna 
några orsaker till denna minskning. Studien innehåller enkätundersökningar, 
dels bland ungdomar mellan 20-25 år som är konfirmerade, dels motsvarande 
grupp som inte är konfirmerade. 
 
Frågeställningen blir då, eller snarare mitt påstående, har de ungdomar som 
valde bort konfirmandundervisningen ”tänkt till” mera, gör de som inte ”går 
och läser” ett mera medvetet val än de ungdomar som ändå väljer att gå 
igenom konfirmandåret. 
 
Studien delas in i fyra avsnitt. I det första avsnittet behandlas bakgrunden till 
min studie, och i det andra avsnittet gör jag en historisk tillbakablick. I tredje 
avsnittet redogör jag för den enkätundersökning som jag gjort, och sista 
avsnittet innehåller diskussion och mina egna funderingar i ämnet. 
 
1.3 Val av källmaterial 
 
Materialet i min uppsats utgörs av dels de enkäter jag använt mig av, dels den 
litteratur jag kunnat finna som behandlar ämnet konfirmation. Jag har 
dessutom använt mig av Bibeln för att hitta ursprunget till konfirmandun-
dervisning. Jag gör inte anspråk på att kartlägga historien i detalj utan 
anledningen är snarare att försöka finna någon slags förförståelse för dagens 
svårigheter genom en översiktlig tillbakablick. Svenska Kyrkans egen 
litteratur har jag också använt mig av. 
 

 4 



2. KONFIRMATIONSUNDERVISNINGEN 
 
2.1 Konfirmandundervisningens historia 
 
Konfirmand kommer från det latinska ordet confirmare som betyder bekräfta, 
det är alltså dopet som skall bekräftas. 
 
Genom hela kyrkans historia har man haft ett behov av att förmedla kunskap 
om tron och livet, både till den uppväxande generationen, till nya troende, och 
även till dem som under lång tid varit troende. Därför har undervisning alltid 
haft en stark ställning i Kyrkan. 
 
Konfirmandundervisningen har ändå alltid varit speciell, eftersom den är så 
nära förknippad både med en särskild ålder och med det folkliga behovet av en 
övergångsrit. Åldern har visserligen varierat mellan olika tider och olika 
samfund, men har alltid hållit sig till de tidiga tonåren. Här kan man även se 
att ritens betydelse har avtagit och att traditionen har blivit viktigare. 
 
Bakgrunden till konfirmationsriten är i första hand: 
 

 Biskopens handpåläggning, smörjelse med olja, och bön som ande-
meddelelse under den unga kyrkans tid. 

 Det folkliga behovet av en rit som markerar övergången från barndom 
till vuxenliv - ”rit de passage”. 

 
Konfirmationens väg genom historien 
Konfirmationen har vuxit fram ur dopet såsom det gestaltades i den 
fornkyrkliga initiationsprocessen som bestod av fem huvudhandlingar: 
 

 Nedsänkande i rinnande vatten. 
 Handpåläggning med smörjelse och bön om andeutgjutelse. 
 Iförande av den vita dopklädnaden. 
 Påsättande av krans på huvudet. 
 Utdelandet av nattvardens sakrament.1 

 
Detta gällde endast vuxna människor och inte barn. Eftersom rinnande vatten 
var nödvändigt så gjordes ritualen utomhus. Dessutom kunde inte barn ta 
emot nattvarden. 
 
Om man ska söka efter själva undervisningen som sed, finner man den redan 
på Jesu tid. Det fanns särskilda skolor för pojkar där man lärde sig 
Moseböckerna utantill. 
 
I en skrift av Josefus - en judisk historieskrivare som levde omkring 37-100 
e. Kr. - kan man läsa att år 63 e. Kr. bestämdes att det skulle finnas skolor för 
barn i varje by och alla städer. All undervisning var knuten till synagogorna. 

                                       
1 Widengren, Geo, Religionens värld. 1953. sid 185 f. 
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Det var viktigt att pojkarna fick lära sig läsa och skriva för att kunna studera 
lagen.2 Inte flickorna naturligtvis. 
 
På 100-talet fördes den nydöpte till Biskopen som under bön till den Helige 
Ande smorde vederbörande med olja. Dopet och smörjelsen följdes av 
kommunionen - nattvardsgången. Dopet ansågs förmedla syndernas förlåtelse 
och pånyttfödelse, medan smörjelsen - själva konfirmationen, bekräftelsen - 
gav den Helige Ande. Det handlade fortfarande om vuxna människor. Ganska 
snart i kyrkans historia splittrades dopet i två akter och det andra ledet i 
dopakten - själva konfirmationen - försköts i tiden. Detta var naturligtvis ett 
resultat av rent praktiska omständigheter. Församlingarna växte och 
biskopen kunde omöjligtvis vara närvarande vid alla doptillfällen. 
 
På 300-talet var inte längre dopet och konfirmationen en sammanhållen akt, 
och på 400-talet växer en ny term fram: confirmatio - bekräftelse. 
 
Redan där uppstår osäkerheten om konfirmationens teologiska innebörd och 
roll i kyrkolivet. Konfirmationen sågs nu som en från dopet skild akt, en 
bekräftelse av dopet, en slags lekmannaordination och ett utsändande i 
Kyrkans och Herrens tjänst. 
 
Vid ett konsilium i Florens 1439 togs ett viktigt beslut angående konfirma-
tionen. Där fastslogs att konfirmationen är ett självständigt ”sakrament” 
bredvid dopet och de andra fem sakramenten. 
 
I konfirmationen gives den helige ande till styrka på det att den kristne 
frimodigt måtte bekänna Kristi namn. Detta beslut gjorde också slutgiltigt klart 
att dopakten innehöll allt för ett kristet liv. Konfirmationen gav nu något 
annat: den blev en sakramental vigning till frimodig förkunnelse. 
 
I skriften ”Om kyrkans Babyloniska fångenskap” 1520 bryter Martin Luther 
med den Katolska kyrkans syn på sakramenten. Av de ursprungliga sju 
erkänner han endast två som verkliga sakrament, dopet och nattvarden. 
 
Därmed försvinner inställningen att Den Helige Andes gåvor skänkes till den 
döpte vid konfirmationen. Denna Ande var tänkt att utrusta den konfirmerade 
med extra kraft för den heliga kampen och förpliktelsen att vittna om, försvara 
och utbreda tron. Detta gäller för övrigt fortfarande för den Katolska kyrkan. 
 
Konfirmationen försvinner nu från svensk mark. Det gamla bruket av 
smörjelse försvinner i och med Kyrkoordningen 1571. Kvar blir förmodligen till 
sist bara de förhör som biskopen på 1600-talet höll med barnen i samband 
med visitationerna. 
 
I 1686 års kyrkolag stadgas att före den första kommunionen skulle 
ungdomarna anmäla sig hos kyrkoherden som då skulle hålla enskilt förhör 
med dem om deras kristendomskunskaper, men också för att kunna inhämta 

                                       
2 Rops, Daniel, Dagligt liv i Palestina på Jesu tid. Prismas Bokförlag 1976. sid 87 
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kunskaper om deras livsföring. Luthers Lilla Katekes blev i det här sam-
manhanget livsnödvändig. Denna akt kallades ”offentligt förhör” men snart 
dyker benämningen upp igen. Det här ”offentliga förhöret” kom att förstärka 
prestationstanken och förskjutningen från ett gudomligt handlande till ett 
mänskligt (prestation) var nu ett faktum. 
 
Det som senare skulle komma att kallas konfirmation införs i den Svenska 
Kyrkohandboken 1811 under rubriken: ”Huru förhållas bör, då ungdomar 
första gången skall begå Herrens Heliga Nattvard.” 
 
Ungdomarna fick i samband med en gudstjänst bland annat genomgå ett 
förhör samt med ett löfte bekräfta att de trodde på de tre artiklarna i 
trosbekännelsen, och dels att de ville leva ett kristet liv. 
 
Konfirmationen gav nu inte längre som i fornkyrkan del av anden genom 
smörjelsen. Den gav inte heller som i den medeltida kyrkan en förstärkt 
andemeddelelse och ett uppdrag att gå ut i världen som en ”Kristi stridsman”. 
 
Konfirmationen var nu inte längre en akt där Guds gåvor överräcktes till 
människorna. Det hade nu blivit en akt där människorna prövades värdiga att 
ta emot Guds gåvor. Konfirmationen gav inte längre, utan den blev en 
prestation, och prestationen var att kunna och omfatta den rena läran. 
Ortodoxins rigiditet kom att prägla både kyrkans och människornas liv. 
Prestationstanken förstärktes ännu mer under 1700- och 1800-talen. 
 
Samtidigt som kravet på den ”rena läran” stod fast kom nu ytterligare krav. I 
och med pietismen (av latinets pietas = fromhet) med dess betoning på 
personlig avgörelse och på en ren livsföring, blev konfirmationsakten varje 
enskild människas bekräftelse på dopförbundet med Gud. 
 
Tyngdpunkten förskjuts åter igen 
Det är inte längre kunskapskontrollen som är det viktiga utan den personliga 
avgörelsen. Tyngdpunkten förskjuts därför också från nattvarden till dopet. 
Konfirmationsakten utformades som en personlig bekännelse till dopför-
bundet förenat med en viljeyttring att i all framtid stanna kvar i denna 
gemenskap. 
 
Gemensamt för såväl ortodoxins som pietismens förståelse av konfirmatio-
nens roll i kyrkan och i den enskildes liv, ligger tyngdpunkten på det 
mänskliga handlandet och inte på Guds handlande. 
 
Under upplysningstiden lades stor vikt vid etisk fostran. För upplysningste-
ologerna tenderade konfirmationen att bli en myndighetsrit, där den unge 
kristne själv tog ansvar för sitt etiska liv och för sin tro. 
 
Genom konfirmationen blev man fullvärdig medlem av den religiösa 
gemenskap till vilken man anslöt sig, och där fick man del av och ansvar för 
kyrkolivet. Tyngdpunkten ligger fortfarande på det mänskliga planet. 
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Kommunion före konfirmationen var helt otänkbart. Denna syn ändrades inte 
nämnvärt förrän vid sekelskiftet när ett starkare folkkyrkligt och bekännel-
sekyrkligt medvetande växte fram. 
 
Därmed uppstod frågan om den enskilda bekännelsen och avgivna löften 
verkligen hörde hemma i ett lutherskt kyrkoliv. Frågor som denna ställdes: 
Vem är det egentligen som är den handlande i konfirmationen - människan 
eller Gud? 
 
I den Kyrkohandbok som kom 1917 har dessa tankar slagit rot, och det finns 
där ett gudstjänstalternativ för konfirmation som saknar löften. 
 
Bekännelsen var inte heller längre enskild utan uttalades av präst, församling 
och konfirmander gemensamt. I 1917 års handbok finns ordet konfirmation 
med för första gången sedan medeltiden. Sammanfattningsvis kan man alltså 
säga att från det reformatorerna bröt med uppfattningen av konfirmation som 
ett sakrament, försvann konfirmationen från svensk mark för att åter dyka 
upp igen i 1917 års handbok som ett nytt begrepp eller åtminstone som ett 
återuppväckt begrepp. 
 
Guds handlande blir åter tydligare 
Konfirmationen i svenskt kyrkoliv hade återigen fått en ny skepnad, men 
fortfarande var konfirmationens innebörd något diffus. Fram till 1916 var 
vissa medborgerliga rättigheter knutna till konfirmationen, och det ledde till 
kritik från vissa håll. Detta ledde till ytliga massnattvardsgångar, och det 
kunde dessutom leda till hyckleri. Det faktum att i Handboken från 1917 finns 
alternativa ritualer med vitt skilda betydelser talar sitt tydliga språk. 
Handboken hade kommit till i ett brytningsskede men med ett tungt vägande 
arv från det förflutna - kunskapsmotiv, bekräftelse, bekännelse och löften. 
Samtidigt innehåller den nyansatser som pekar fram mot en ny förståelse och 
uttrycker vilja till ny utformning av konfirmationsakten. 
 
1919 försvinner Lilla katekesen som undervisningsmaterial från skolorna, och 
detta innebär förändrade villkor för konfirmandundervisningen. Nu kommer 
tonåringarna till kyrkan utan de baskunskaper som tidigare varit självklara. 
Samtidigt kom en debatt om konfirmationen igång. 
 
1920 begränsas löftena till ett enda: ”Vill ni med Guds nåd förbliva i denna tro 
samt bevisa den i ert leverne?” 
 
Guds handlande blir åter tydligare och i 1942 års Handbok återinförs 
handpåläggningen, dock inte som en generell företeelse utan där ”omstän-
digheterna så medgiva”. Ett annat motiv framträdde också som konfirmatio-
nens egentliga mening i denna handbok: Att ge tillträde till nattvardsbordet - 
nattvardsadmission. 
 
Kunskapsmotivet finns naturligtvis kvar och förhöret intog en dominerande 
plats. 
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1942 års Handbok innehåller den första grundplanen - den första läroplanen - 
för konfirmandundervisning. 
 
1955 kommer en Handbok för konfirmandlärare. Boken är skriven av en 
kommitté efter en begäran från biskopsmötet. 
 
1968 kommer en ny Läroplan för Svenska kyrkans konfirmandarbete. 
 
1978 kommer ”Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmander.” Man betonar att 
konfirmandernas behov skall stå i centrum för arbetet. Erfarenhet och 
tillämpning lyfts i förgrunden, men det sker delvis på bekostnad av rena 
kunskaper. 
 
På kyrkomötet 1979 medgav man familjekommunion och konfirmanderna 
kunde fira nattvard tillsammans utan att vara konfirmerade. Ett starkt motiv 
för konfirmationen, nattvardsadmissionen, föll bort och många ställde sig 
frågan: ”Vad finns nu kvar?” 
 
I den senaste Handboken, som kom 1986, bärs konfirmationstanken primärt 
av tron på det gudomliga handlandet. Konfirmationsgudstjänsten är främst en 
förböns- och välsignelsehandling på dopets grund, men den är också en 
förnyad sändning till tjänst. Dopet aktualiseras tydligt och är konfirma-
tionsaktens centrum. Detta markeras av att Jesu dopbefallning är en given 
text vid varje konfirmation. Förhöret har blivit redovisning. 
 
I skriften ”För konfirmandernas skull” som är resultatet av projektet 
”Konfirmand 1990” presenteras konfirmandarbetet som varande i kris. Antal 
deltagande ungdomar har stadigt minskat under senare år. Vid 1900-talets 
mitt var konfirmationsfrekvensen i de flesta fall över 90 %, och sådant var 
läget alltjämt 1960, även om en liten nedgång då hade börjat ske. År 1970 
noterades ett riksgenomsnitt på 80,7 %, alltså fortfarande en måttlig 
tillbakagång. Under 1970-talets lopp blev emellertid nedgången allt snabbare 
och 1980 var siffran 64,6 %. En liten uppgång (5 %) kunde märkas under 
80-talets första hälft, men i dagsläget är riksgenomsnittet 51 %. Dessa 
procentsiffror är hämtade ur ”För konfirmandernas skull.” Slutrapport från 
projektgruppen ”Konfirmand 1990”, som sedan bildar grund till de nya 
riktlinjer som gäller från 1994. 
 
2.2 Konfirmandarbetets Teologi 
 
Riten som söker sin Teologi 
Det sägs ofta att konfirmationens teologi i Svenska kyrkan är oklar. Det vore 
kanske riktigare att säga att tyngdpunkten i konfirmationen lagts olika under 
skilda epoker och att förskjutningar därför också kommit att ske i fråga om 
den teologiska tydningen av konfirmationen. Man kan säga att konfirmationen 
idag är ett av kyrkans tydligaste svar på Jesu uppmaning ”lär dem”, och 
eftersom konfirmationen inte är något sakrament kan dess innebörd variera 
från tid till annan. I ”Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete” som 
gäller från 1994 försöker man återigen formulera en ny teologi för dagens 
ungdomar. 
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Dopet som livstydning 
”Dopet är mer än enbart dopakten. Dopet anger mönstret för hela livet, det 
alldeles vanliga vardagslivet, som får sin tydning genom dopet. Det erbjuder en 
tydning också av de eviga frågorna, det gåtfulla och svåra livet, som alla 
människor får erfarenhet av, lidandet, mödan och döden. Allt detta uttrycker i 
dopets ljus gemenskapen med den lidande och korsfäste. Men det uttrycker 
också vägen till livet: Kristi seger.”3 

 
Konfirmationen som dopaktualisering 
”I förarbetet till vår nuvarande kyrkohandbok har ett nytt motiv lyfts fram: 
Konfirmationsgudstjänsten som dopaktualisering. Också konfirmandtiden i 
övrigt kan beskrivas utifrån denna grundtanke. Hela konfirmandarbetet är en 
dopaktualisering i den meningen att det handlar om en hjälp till livstydning 
som dopet är. Dopet till Kristus som en väg eller ett mönster aktualiseras.”4 

Dopet är också ett infogande i Kristi kropp, som skall göras synligt genom den 
gudstjänstfirande församlingen. Konfirmandarbetet skall vara en del av 
församlingens liv. I församlingens ansvar ligger att vara stöd och förebild. 
 
Konfirmationen som förböns- och välsignelsehandling 
Konfirmationsgudstjänsten är en förböns- och välsignelsehandling under bön 
om samme Guds Andes kraft och gåvor som vid dopet. Det handlar om en 
förnyelse på dopets grund, som i och för sig behöver ske ständigt i en kristens 
liv, men som nu vid denna milstolpe i ungdomarnas liv få sin särskilda 
betydelse. ”Förbönen och bönen om Anden under handpåläggning blir därmed 
konfirmationsgudstjänstens höjdpunkt.”5 
 
Konfirmation som sändning 
Även i det nyskapande momentet Sändning spelar Andens kraft en avgörande 
roll. Konfirmationsgudstjänsten är en förnyad sändning till att i Andens kraft 
leva i dopet. Detta stämmer väl med översättningen av ordet ”confirmare” som 
också betyder ”styrka, stödja och befästa”. 
 
Konfirmationen som ”rite-de-passage” 
På gränsen mellan barn och vuxen är tonåringen - påstår man i de nya 
riktlinjerna - bakom den ofta tuffa ytan osäker, vilsen, sökande och i behov av 
att bli sedd. Vidare påstår man att tonårstidens viktigaste existentiella frågor 
är de om den egna identiteten: Vem är jag? Vad skall det bli av mig? Spelar jag 
någon roll? ”Identitetssökandets grundfråga ”Vem är jag?” har sitt djupaste 
svar i Jesus som säger:” Jag är vägen, sanningen och livet”6 
 
Detta kan ses som ett försök till att tillvarata möjligheterna att anknyta till de 
åldersbestämda frågorna. I ett livsfrågecentrerat konfirmandarbete kommer 
därför tyngdpunkten i vad som är angeläget att ta upp i kristen tro också att 
skifta. 
 

                                       
3 ”Riktlinjer for Svenska kyrkans konfirmandarbete” 1994. sid 10 
4 ”Riktlinjer for Svenska kyrkans konfirmandarbete” 1994. sid 11 
5 a.a. sid 11 
6 ”Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete” 1994. sid 6 

 10 



Dock skall konfirmandarbetet alltid ta upp frågor om den kristna gudsbilden, 
människosyn och människovärde samt Jesu person och betydelse liksom den 
kristna trons fundament i övrigt i anslutning till trons artiklar, Herrens bön, 
sakramenten och budorden. Buden skall behandlas utifrån för unga 
människor relevanta etiska frågor. 
 
3. KONFIRMANDERS TANKAR OM KONFIRMATIONENS VARA 
ELLER INTE VARA 
 
3.1 Metod. Fenomenografi 
 
I detta avsnitt skall jag redogöra för metodens innehåll. Det är en fenomeno-
grafisk metod som lyfter fram olika uppfattningar. Jag har dessutom sökt i 
olika litteratur för att finna den historiska utveckling som jag redogjort för i 
korthet. Jag är medveten om att alla fakta kanske inte finns med, men jag tror 
att det jag tagit med ändå ska räcka för att även den ”oinvigde” ska få en viss 
förförståelse för vad konfirmandproblematiken handlar om. 
 
För att få svar på min frågeställning - är de som valt bort konfirmationsun-
dervisning mer motiverade än de som väljer att delta i Svenska kyrkans 
konfirmandverksamhet - har jag gjort två enkätundersökningar bland 
ungdomar i Sandvikens församling. Den ena vänder sig till ungdomar som har 
klarat av sin konfirmandtid, och den andra enkätundersökningen vänder sig 
till ungdomar som valde bort konfirmandperioden. Jag gör inte anspråk på att 
kunna dra några generella slutsatser av denna undersökning - därtill är 
materialet för litet. 
 
3.2 Undersökningens uppläggning och genomförande 
 
Jag har alltså med hjälp av enkäter försökt fånga några av anledningarna till 
varför man väljer resp. inte väljer att ”gå och läsa”. Jag kommer att redovisa de 
båda grupperna var för sig, fråga för fråga, och jag kommer att ge exempel på 
svar i de fall där ordalydelserna kan ha en särskild betydelse för resultatet. De 
ungdomar som deltagit har varit i åldrarna 18-28 år, och har först blivit 
tillfrågade om de var intresserade av att ”hjälpa” mig med detta. Bara de 
intresserade fick sedan enkäten, och alla har ”garanterat” att de svarat på 
frågorna enskilt. Ungdomarna är slumpmässigt utvalda, och de flesta är för 
mig obekanta. Jag har använt mig av ”ombud” för att få tag i ungdomar. Även 
de som är konfirmerade valde jag att inte fråga de ungdomar som deltagit i de 
konfirmandgrupper som jag har arbetat i under min tid som anställd i 
Svenska kyrkans ungdomsarbete. 
 
3.3 Redovisning av enkäter 
 
3.3.1 Första gruppen. De konfirmerade ungdomarna 
 
1. På frågan om ”varför valde du att delta i konfirmationsverksamheten” 

svarar 100 %, därför att det är en ”fin tradition”, men hälften tillägger att 
”alla andra ska göra det”. 
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2. På nästa fråga om ”någon påverkat dig i valet” svarar samtliga att ingen har 
påverkat till detta val trots att man svarat ”alla andra ska göra det” på fråga 
1. Det verkar som om ungdomarna inte är medvetna om grupptrycket de är 
utsatta för, eftersom inga nämner kompisar som påverkansfaktor. 

3. På frågan om varifrån de fick information ang. konfirmationsundervis-
ningen, svarar samtliga att de fick information via det utskick som varje år 
utgår till Församlingens samtliga kyrkotillhöriga 14-åringar. Denna info 
hade alltså uppmärksammats av alla som valt att ”gå och läsa”. 30 % av de 
tillfrågade nämner dessutom den informationskväll, förlagd till den 
aktuella höstterminsstarten, som församlingen inbjuder till. 

4. På frågan om konf. tiden hade någon senare betydelse för vederbörande 
svarar man olika: ”en trevlig tid, fin tradition, bättre kontakt med klass-
kompisarna, roliga läger”. 

5. Bästa minnet från konfirmandtiden: alla utom en svarar att lägren var det 
bästa minnet. En enda nämner själva konfirmationsgudstjänsten som det 
bästa minnet. 

6. Sämsta minnet: Alla tycker att de många och långa gudstjänsterna var det 
sämsta minnet. 

7. Vid frågan om de ändå skulle ha deltagit i konfirmandtiden om de vetat om 
att de inte skulle tycka om gudstjänsterna svarar samtliga ändå JA. 
Exempel på svar: ”självklart, trots tråkiga gudstjänster” 

8. På frågan om Kyrkan kan förändra något så konfirmandtiden blir bättre 
efterlyser en tredjedel fler diskussioner. Alla vill ha färre gudstjänster och 
hälften vill ha fler läger. 

9. Sista frågan: Om man skulle koppla konfirmandtiden till idrott, musik, 
helgträffar, sommarläger, IT-baserad undervisning, ”skoltidsläsning”, 
svarar samtliga att alla alternativ skulle leda till bättre konfirmandverk-
samhet. 

3.3.2 Nästa grupp av enkätsvar är från ungdomar som valde bort 
konfirmandversamheten 
 
1. Första frågan: ”varför konfirmerades du inte?” 

Svaren är varierande, hälften hade inte tid eller tyckte inte det fanns någon 
anledning, den andra hälften menar att det är ”hyckleri” att konfirmeras för 
att få presenter, som de påstår att de flesta av deras kompisar hade som 
anledning för att ”gå och läsa”. 
Exempel på svar: ”… hyckleri, fick moped ändå …” 
”… alla andra gjorde det enbart för presenterna, jag fick presenterna 
ändå …” 
”… det kändes som om folk inte konfirmeras för konfirmationens skull 
utan för presenternas, hela meningen blir liksom ett ‘jippo’” 
”… många tog för lättvindigt på det hela, det ville inte jag” 
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2. På frågan om vem som ”bestämde” om de skulle delta eller inte svarar 
samtliga att de bestämde själva. 

 
3. ”Vad tyckte dina föräldrar?” På det svarar nästan alla att ”de brydde sig 

inte”. Bara en svarar att föräldrarna uttryckt önskemål om att de skulle 
delta i konfirmandverksamheten, dessutom hade även ”mormor” samma 
önskemål. 

 
4. På frågan om ”i vilka andra sammanhang du kommit i kontakt med 

religion” svarar alla enbart genom skolan. 
 
5. Ingen sade sig vara intresserade av att delta i ”vuxenkonfirmation” även om 

de blev erbjudna. 
 
6. Nästa fråga handlade om ifall de tyckte det var ”viktigt att deras egna barn 

döps och konfirmeras”. Hälften tyckte att dopet var viktigt, däremot var 
konfirmationen oviktigt för samtliga. 

 
7. Ingen ”ångrar” att de inte ”gick och läste”. 
 
8. När, var och hur fick du information om den förestående konfirmand-

verksamheten? 
Hälften fick informationen i skolan, och resten fick sin information genom 
kamrater eller syskon. 

 
9. Här lyder frågan: ”varför tror du att andra väljer att inte konfirmeras?” 

Hälften ”vet inte” medan den andra hälften har utförliga svar. 
Några exempel på svar: ”… människan har utvecklats till självtänkande 
individer, och väljer bort sådant som är onödigt” 
”… kyrkans makt att påtvinga folket tro har minskat …” 
”… det är andra tider nu, kyrkan styr inte som förr i tiden …” 
”… statskyrkan är idag alldeles för populistisk, den måste gå tillbaks till 
Bibeln som källa …” 
”… traditionerna håller på att brytas upp, och många människor tar från 
olika religioner och bildar sin egen religion …” 

 
10. På frågan om deras föräldrar och syskon är konfirmerade, svarar alla ja. 

När det gäller syskon så är det äldre syskon som menas. 
 
11. På frågan om vad som skulle ”få dig att vända dig till kyrkan” svarar en 

tredjedel att ingenting skulle få dem att vända sig till kyrkan, medan de 
övriga svarar: dop, vigsel, begravningar, alltså de traditionella anledning-
arna. Ett annat intressant svar var: ”en djup personlig kris”. 

 
12. Näst sista frågan: ”På vilket sätt intresserar du dig för andliga frågor idag?” 

Jag ger några svarsalternativ i enkäten för att de som svarar ska förstå 
vilka värderingar man kan lägga i ordet ”andlighet”. Risken hade annars 
varit att de skulle ha trott att endast ”kyrkliga” begrepp skulle ha varit 
gångbara. Exempel på ”andliga” spörsmål: ”livet efter döden, musik, 
övernaturliga saker eller annat”. 
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Här svarar 20 % att inget som helst intresse föreligger. De resterande 
svarar mycket varierande att intresse föreligger, och att det tar sig mycket 
olika uttryck. Några nämner Arthur C Clark. Andra exempel på svar: ”… vi 
pratar om livet efter döden, meningen med livet” 
”… diskuterar övernaturliga saker …” 
”… jag läser böcker, ser på TV …” 
”… intressant, men jag har lite svårt att ta till mig saker som ‘inte kan ta på’ 
så … intressanta saker, men inte våran religion, den är bara trist och 
tråkig …” 

 
13. Sista frågan:” skulle du valt att konfirmeras om konfirmandtiden varit 

kopplad till något av följande?” Sommarläger, helgträffar, musik, dans, 
drama, datoriserad låsning, något motorintresse. På detta svarar samtliga 
att ingenting av detta skulle ha fått dem att ändra sitt val. En av de 
tillfrågade lade emellertid till, att om möjligheten att få ”gå och läsa” på 
skoltid möjligen kunde ha fått honom att delta. 

 
3.4 Andra undersökningar i ämnet 
 
I sin doktorsavhandling ”Högstadieelevers attityd till kristen tro” - en 
religionspsykologisk studie i årskurs nio från 1987, av Stig Eklund, vill han ta 
reda på vilka som bestämmer eller präglar ungdomars upplevelser av religion. 
Ungdomarna fick se filmade sekvenser av dop, bön, nattvard och trosbe-
kännelser. Genom att använda sig av syn, hörsel och känsla täcker han upp 
hela förmågan till intryck. 
 
Några av resultaten är förstås väntade, medan andra är förvånande. 
Högstadieeleverna har en oväntat hög positiv attityd till kristen tro. Det finns 
ett starkt samband mellan kristen hemmiljö och attityd till kristen tro, men 
däremot inga samband mellan föräldrars yrke och attityd till kristen tro. Stig 
Eklund fann ett starkt samband mellan deltagande i kyrkans barnverksamhet 
och attityd till kristen tro, en positiv attityd. Han fann också att flickorna är 
mer positiva i sin attityd till kristen tro än pojkarna. Med attityd menas ”ett 
redan inlärt beredskapstillstånd inför en stimulans”. S. Eklund hämtar 
definitionen från Allport, 1971. 
 
Projektet ”Konfirmand 1990” lät utföra två undersökningar som sedan kom att 
ligga som grund för de senaste riktlinjer som Svenska kyrkan har antagit, och 
som gäller från 1994. 
 
Den ena undersökningen ville ta reda på konfirmandlärarens syn på motiven 
att driva konfirmandundervisning och på uppläggningen av denna. Karl Geyer 
utkom 1986 med skriften ”I huvudet på konfirmandläraren”, som baserar sig 
på denna undersökning. Resonemangen är av kvalitativ -principiell karaktär. 
 
Den andra undersökningen gjordes med hjälp av en metod som kallas PDS: 
”problem detection study”. PDS-metoden är alltså problemorienterad. 
Ungdomarna och lärarna fick gradera hur mycket de instämmer med givna 
påståenden. De rangordnas sedan, och ju högre upp på rangordningslistan 
desto större problem. 
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Några slutsatser från denna undersökning: 
 Betydelsen av information från församlingarna är mycket viktig för att 

ungdomarna ska välja att delta i konfirmandverksamheten. 
 En annan viktig synpunkt var att ungdomarna efterlyser redogörelser 

för ”hur det är att vara kristen”. 
 Ett annat krav från ungdomarna som blev tydligt: konfirmanderna vill 

kunna ta upp mer om det som ”rör det vardagliga livet”. 
 Vidare tycker ungdomarna att de borde få vara med och ”bestämma hur 

undervisningen skulle gå till”, ex. fler grupparbeten, fler studiebesök 
och fler filmer. 

 Ungdomarna hade dessutom synpunkter på gudstjänsterna, ex. på 
kritik: ”långtråkiga gudstjänster, svåra att förstå, de verkar bara vara 
för äldre, sångerna borde vara gladare.” 

 
En av de senare undersökningarna i ämnet konfirmander initierades av 
Svenska kyrkans forskningsråd 1995. Projektet kallades ”Konfirmation i 
Svenska kyrkan.” Bakgrunden var dels de förändrade reglerna för dop och 
kyrkotillhörighet, dels den under senare år fallande konfirmationsfrekvensen. 
Denna enkätundersökning gjordes så sent som 1996. 
 
Här är några av resultaten ur sociologisk synvinkel: Man fann tre skäl till 
varför man väljer att bli konfirmand, av traditionella, sociala och religiösa 
skäl. 
 
Vad beträffar gudstjänsterna finner man att några moment i en gudstjänst 
talar mer till konfirmanderna än andra: tystnad, nattvard, musik, Fader vår 
och upplevelsen av själva kyrkorummet. Över 59 % av konfirmanderna i 
enkäten har deltagit i kyrkliga barnaktiviteter, och de enkätdeltagare som 
hade en högre grad av religiös socialisation uppvisar större intresse för bland 
annat livsfrågor. Om kyrkan skulle vilja ha resultat av den religiösa 
socialisation som man bedriver i konfirmandarbetet borde den även prioritera 
barnaktiviteter. Prioritering av barnverksamheten är dessutom en av få 
faktorer som kyrkan överhuvudtaget kan påverka. Vidare drar man slutsatsen 
att ”slaget” om framtidens värderingar kommer att stå där alla ungdomar 
möts, d.v.s. i skolan. Därför bör man också prioritera det vardagsarbete som 
går under namnet ”Skolkyrkan”. Där finns alternativa vägar för församling-
arna att hjälpa upp den lilla socialisation som konfirmandarbetet ägnar sig åt. 
 
3.5 Men ekumeniken då? 
 
När man diskuterar konfirmanddeltagande är det Svenska kyrkans siffror 
man oftast har i åtanke, och som sagts tidigare konfirmeras drygt 50 % av 
landets ungdomar enligt Svenska kyrkans ordning. Men nu förekommer 
konfirmation inom Svenska missionsförbundet, inom Baptistiska samfund 
och inom Metodistkyrkan. Även Katolska kyrkan bedriver konfirmandarbete. 
För att utreda den nuvarande situationen i fråga om konfirmation och 
konfirmationsarbete i svenska kyrkor och samfund tillsattes en arbetsgrupp 
vars uppdrag också bestod i att söka skapa större förståelse mellan kyrkorna 
och föreslå framkomliga vägar för ett fruktbart samarbete. Initiativtagare till 
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denna grupp var ULEA (Utskottet för Lokalt Ekumeniskt Arbete) och UTOV 
(Utskottet för Tro och Vittnesbörd) inom Ekumeniska Nämnden. 
 
Alla kyrkor och samfund har i stort sett en gemensam syn på konfirmand-
arbetet. Alla ser undervisningen som ett viktigt motiv i detta arbete, ett annat 
motiv är kännedom om det egna samfundet, och ett tredje motiv är att ge hjälp 
till bearbetning av livsfrågorna inför inträdet i vuxenlivet. Det finns också 
svårigheter med en samsyn och de är främst teologiska, praktiska och 
känslomässigt motiverade divergenser. Om man tar de teologiska så finns det 
olika syn på dopet och dess relation till konfirmandarbetet och konfirmatio-
nen. Här står Katolska kyrkan och Svenska kyrkan närmare varandra än 
Svenska kyrkan och de samfund som har en baptistisk/reformert syn på 
dopet. Detta skapar svårigheter när det gäller tolkningen av innebörden i ordet 
konfirmation. ”Bekräftelse” får olika innebörd i olika samfund. 
 
Olika syn på församlingen 
I Katolska kyrkan liksom i Svenska kyrkan vänder man sig i första hand till 
kyrkotillhöriga och bygger båda sin konfirmation på dopet. I Svenska 
Missionsförbundet innebär det en bekräftelse på tre plan: Från Guds sida, 
från församlingens sida och från den enskildes sida. I baptistsamfunden finns 
inte innebörden så uttalad och det råder inte heller full enighet om vad 
konfirmation egentligen är. Fortfarande är ”Kristendomsskola” för många den 
inriktning som gäller. Att konfirmation skulle vara en bekräftelse på dopet 
måste för en baptistisk dopsyn vara en teologisk omöjlighet. 
 
Till de känslomässigt motiverade divergenserna hör bland annat traditio-
nerna. Benägenheten att hålla fast vid de egna traditionerna är på samma 
gång en styrka och en svaghet. Att kompromissa kan visa sig vara svårt t.ex. 
Det gäller att ändå våga se likheterna mer än skillnaderna. 
 
Man föreslår i utredningsrapporten en del inledande lösningar på en samsyn 
mellan samfunden. Man betonar samtalet som ett viktigt steg i ett ekumeniskt 
arbete. Gemensam information till de ”tänkbara” konfirmanderna kan vara ett 
annat sätt. Gemensamt pedagogiskt arbete är ett annat förslag från 
arbetsgruppen. När man arbetar med dopet kan man ha gemensam 
undervisning och låta de olika sätten att se på dopet få berika undervisningen 
och kanske fördjupa samtalet. 
 
Gemensam konfirmation? 
Möjligheten till gemensam konfirmation är helt beroende av den teologiska 
grundsynen. Katolska kyrkan kan på denna punkt ej acceptera ett ekume-
niskt arbete. Och utifrån den olika dopsyn som föreligger verkar det svårt med 
gemensam konfirmation även med något av de andra samfunden. Det skulle 
möjligen kunna gå med en Baptistförsamling och Svenska kyrkan men det 
förutsätter att samtliga ur baptistgruppen vore döpta före konfirmationen. 
 
Det bästa ekumeniska arbetet måste bedrivas i vardagsarbetet genom att låta 
de olika grupperna få träffa varandra, ha gemensamma läger och kanske att 
de olika samfunden har stadsdelsansvar, d.v.s. att den kyrka som har ett 
naturligt ”upptagningsområde” ansvarar för konfirmandundervisningen, även 
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om konfirmationen sker i de ”egna” församlingarna. Detta är några, och de 
viktigaste, förslag som arbetsgruppen lägger fram i sin rapport i september 
1992. 
 
4. DISKUSSION OCH EVENTUELLA SLUTSATSER 
 
Det samlade intrycket av de utsagor som framkommit genom de redovisade 
enkätsvaren visar att många av svaren liknar de som framkommit i andra 
liknande undersökningar. Undersökningen visar att det finns en hel del 
funderingar omkring andliga frågor både hos den konfirmerade gruppen som 
hos den icke konfirmerade. 
 
När man inom Svenska kyrkan tycker att det är bra att antal konfirmander 
sjunker, och motiverar det med att det är endast de ”intresserade” som blir 
kvar, tror jag att man drar fel slutsats. Det kan man också se i den här 
enkätundersökningen bland icke konfirmerade, att intresset för andliga frågor 
är det inget fel på. 
 
Om man ser till mitt påstående att icke konfirmerade ungdomar skulle vara 
mer motiverade i sitt ställningstagande så stämmer det åtminstone i den här 
gruppen av ungdomar. 
 
På frågan om varför man valde att, resp. att inte ”gå och läsa” kan man göra en 
jämförelse mellan svaren som visar på en intressant företeelse, nämligen att 
de som väljer att inte konfirmeras ”vet” att deras kamrater väljer konfir-
mandmedverkan för att ”få presenter”, medan ingen av de tillfrågade 
konfirmanderna nämner detta som anledning till sin medverkan. Av detta kan 
man kanske anta att ungdomarna inte är ärliga i sitt svar i enkäten. Frågan 
borde kanske ha innehållit exempel på ”gångbara” alternativ, som i fråga nr. 
12. Man svarar som man tror att det förväntas av en. En annan slutsats kan 
möjligen vara - även om den är långsökt - att det finns ett osynligt spel mellan 
föräldrar och blivande konfirmander att alla vet att det ”kostar” en moped eller 
utlandsresa, åtminstone en dyr present för att ungdomarna ska låta 
konfirmera sig. ”Alla andra får presenter.” Kanske det fortfarande finns ett 
visst ”tryck” från far- och morföräldrar. 
 
Det är ett sundhetstecken att ungdomar ser detta som ”hyckleri”. Samtidigt är 
det ett misslyckande för Svenska kyrkan att konfirmationen kan ”köpas”. 
Frågan blir då, vad kommer att hända om ett par generationer när deltagandet 
sjunker till hälften av idag? När det eventuella trycket från föregående 
generation är borta. 
 
När en företeelse i samhället blir till en ”minoritetssyssla” tenderar den att 
minska ännu fortare, och kanske är det detta som händer medan Sv. kyrkan 
”söker en teologi till sin rit”. 
 
Ett annat intressant svar från de icke konfirmerade blev resultatet av den sista 
frågan, om de skulle valt att delta om konfirmandtiden varit kopplad till någon 
annan aktivitet. Här svarade samtliga nekande. 
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Samtidigt är det här som man lägger ner den mesta mödan inom Sv. kyrkan 
idag. Att bara man kombinerar konfirmandtiden med ”rätt” aktivitet så ska 
antal konfirmander öka. Och fungerar det inte så skyller man på ”sekulari-
sering”, och tror att man är av med problemet. Kanske det är att underskatta 
ungdomars syn på vad som är viktigt. 
 
Här skulle Svenska kyrkan kunna få till en intressant diskussion om vad man 
egentligen menar med att vi blir mer och mer ”sekulariserade”. F.n. är 
begreppet enbart negativt, men jag tror att det tyder på ett större andligt 
intresse än tidigare. Vi fick religionsfrihet för bara 50 år sedan, vilket i kyrkliga 
sammanhang är en mycket kort tidsperiod, dessutom befann sig vårt land i en 
anda av ”befrielse”, och många tolkade nog ”religionsfrihet” som fri från 
religion. Man hade tidigare upplevt religion som ett ok. Nu såg man en chans 
att ”befria” sig från en påtvingad religion. Det som eventuellt var påtvingat var 
hur man skulle uppfatta Gud. Idag är kanske tiden mogen att ”göra upp med” 
den patriarkala Gudssynen som har hängt med sedan Abrahams tid. Vem vill 
ha kvar denna ”övervåningsgud” som man bara kan be till i kyrkan och 
dessutom bara på söndagarna klockan 11.00? I ett av enkätsvaren sade en av 
de icke konfirmerade ungdomarna att kyrkan måste ”gå tillbaks till Bibeln 
som källa”, en självklarhet som man missat i sina strävanden att öka antal 
konfirmander. NT förmedlar ju en annan Gudssyn. Är det den synen 
ungdomar intuitivt söker efter? 
 
Vad ungdomar behöver idag - säkert mer än tidigare - är ingen Gud på 
”övervåningen” utan en levande, kärleksfull, hela tiden närvarande Gud, 
fredag kväll bland ölburkarna som måndag morgon i skolan. Svenska kyrkan 
måste för sin överlevnads skull se över tillgångarna av ”te-o-logi” bland de 
yngre. Med detta menar jag att kyrkan borde höras mer i den samhälleliga 
debatten och inte stillatigande se på hur man ständigt och allt snabbare 
försämrar för barnen, ungdomarna och de äldre. Just de grupper man säger 
sig värna mest om. ”Te-o-logi” - alltså mat och husrum! Kyrkan måste också ta 
tillvara den ”sekulariserade” andligheten som finns på alla nivåer i samhället, 
och framförallt den andlighet som finns bland ungdomar - även icke 
konfirmerade, som enkätsvaren visat. 
 
Kyrkan får inte tolka ”sekularisering” som ointresse for andliga frågor, utan 
mera som tecken på att människor äntligen är redo för en dialog med kyrkan 
om vad som kan tänkas vara viktigt i tillvaron. Kanske är det kyrkan som 
institution man är trött på, men inte den andliga delen. Medan Kyrkan tror 
tvärtom. Det är naturligtvis lättare att säga att människor inte är intresserade 
av andlighet, då kan man ju behålla ”institutionen kyrkan” i oförändrat skick. 
Det vore ett enormt arbete för Svenska kyrkan att låta ”vanliga” människor 
delta i de framtidsvisioner som är absolut nödvändiga för Sv. kyrkan att inför 
2000-talet komma fram till. Frågan är om man kommer att orka. Man kan inte 
längre sitta ”inuti” kyrkan och gissa sig till vad människor ”utanför” tycker: 
Man måste våga fråga. 
 
Om ungdomar uppfattar kyrkans signaler som hyckleri, och konfirmationen 
som ”jippoverksamhet” för att få dyra presenter, så måste kyrkan se till att få 
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till stånd en dialog med ungdomarna. Det är förmodligen inte de ”ointresse-
rade” ungdomarna man bör göra sig av med, utan hyckleriet. Eller som en av 
ungdomarna skrev: ”… go back to basic …” Men om man nu inte skulle vara 
så negativ, så skulle man ju kunna förundra sig över att mer än 50 % av 
landets ungdomar fortfarande väljer något så tråkigt som konfirmandverk-
samhet, åtminstone som det ser ut i min enkätundersökning och andra 
liknande undersökningar. Dessutom så gäller de här 50 % enbart Svenska 
kyrkans egna konfirmander, medan de grupper som finns i andra samfund 
inte finns med i statistiken. Om man skulle anta att hälften av de 50 % som 
inte valt Svenska kyrkan kan återfinnas inom de andra samfunden så blir 
antal deltagare i någon form av konfirmandverksamhet plötsligt 75 % av 
landets 14-åringar. Kanske kan man dra slutsatsen att det är ekumeniken 
som är viktigast att arbeta vidare med. Även om det finns svårigheter att finna 
gemensamma utgångspunkter för konfirmandarbetet, kan man dock säga att 
man har en gemensam utgångspunkt i ”Dopbefallningen”. Kanske det vore 
mer adekvat att kalla det ”Missionsbefallning”. I denna mening har alla 
trossamfund ett gemensamt ansvar. Att på uppdrag av Kristus förvalta och 
förmedla kärnan i det kristna budskapet. Synen på det ”Allmänna prästa-
dömet” ger också en möjlighet till samsyn. Så här borde finnas mer att göra. 
Men här ligger ansvaret på de olika representanterna för de olika samfunden, 
det gäller att betona det som enar istället för att leta efter det som skiljer de 
olika samfunden åt. En del saker måste få hemfalla till olika traditioner, men 
ska givetvis vara kvar i de olika samfunden. 
 
Ett annat sätt att förändra betydelsen för konfirmationen vore kanske att 
återknyta kyrkan till samhället, d.v.s. att ge konfirmationen ett större 
samhälleligt ”värde”. Ser man tillbaka i tiden så är det inte så länge sedan man 
betraktades som vuxen när man hade ”gått fram”. Det förde med sig både 
rättigheter och skyldigheter. Idag blir ungdomar betraktade som barn ända 
upp emot 20-årsgränsen, medan samhälle, föräldrar, skola och även 
ungdomarna själva skulle vara mer betjänta av att få bli behandlade som 
vuxna. Med skyldigheter och rättigheter. Här skulle kyrkan kunna bidra till 
att förstärka den här ”uppgiften” att få vara vuxna, och konfirmationen skulle 
vara en lämplig ”initiationsrit”, och efter det skulle man vara vuxen. Att skolan 
och kyrkan behöver varandra kan man se i Skolkyrkan som växer i hela 
landet. Uppfostran och religion har för övrigt alltid gått sida vid sida. Och med 
en ny Gudssyn - ett förkastande av ”övervåningsguden” - skulle det vara 
möjligt även idag, att med en alltid närvarande Gud i stort och smått kunde 
uppfostra barnen i en kärleksfull anda, och med respekt för deras vuxenbli-
vande i konfirmationsåldern. 
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SAMMANFATTNING

Konfirmationsundervisning är ett mycket omdiskuterat ämne, åtminstone inom Svenska kyrkan. Syftet med denna uppsats har varit att visa på att trots den märkbara nedgång av antalet ungdomar som väljer att delta i den konfirmandverksamhet som Svenska kyrkan erbjuder, att även de ungdomar som väljer bort konfirmandtiden har ett stort intresse för andliga frågor. Detta borde Sv. kyrkan ta fasta på. Jag hävdar dessutom i denna uppsats att de icke konfirmerade ungdomarna har gjort ett mera motiverat val, än de ungdomar som väljer att delta i konfirmandverksamheten. Uppsatsen visar att även dessa icke konfirmerade ungdomar svarar på enkätens frågor både medvetet och genomtänkt. Jag vill visa med denna uppsats att det inte är ointresse för andliga frågor som gör att man väljer bort konfirmandverksamheten, utan orsakerna är av annat slag. Dessutom vill jag belysa vad som felar i konfirmandstatistiken.


1. INLEDNING


1.1 Bakgrund


Svenska kyrkan har som en av sina uppgifter att bedriva konfirmandundervisning bland landets 14-åringar. Numera vill man kalla det konfirmandverksamhet. Det hör till saken att denna verksamhet sker helt på frivillig basis.


Svenska kyrkans konfirmandundervisning har under ett antal år stadigt minskat i omfattning, och i nuläget deltar ungefär 50 % av landets 14-åringar i denna undervisning. Svenska kyrkan har en unik ställning bland de olika samfunden i och med att man skulle kunna föra en dialog med landets samtliga 14-åringar. Men eftersom bara hälften hörsammar inbjudan så finns anledning att fundera över orsakerna till att hälften uteblir.


1.2 Syfte, frågeställning och disposition


Syftet med denna uppsats är att utifrån den enkätundersökning som jag gjort bland ungdomar försöka analysera och diskutera för att se om man kan finna några orsaker till denna minskning. Studien innehåller enkätundersökningar, dels bland ungdomar mellan 20-25 år som är konfirmerade, dels motsvarande grupp som inte är konfirmerade.


Frågeställningen blir då, eller snarare mitt påstående, har de ungdomar som valde bort konfirmandundervisningen ”tänkt till” mera, gör de som inte ”går och läser” ett mera medvetet val än de ungdomar som ändå väljer att gå igenom konfirmandåret.


Studien delas in i fyra avsnitt. I det första avsnittet behandlas bakgrunden till min studie, och i det andra avsnittet gör jag en historisk tillbakablick. I tredje avsnittet redogör jag för den enkätundersökning som jag gjort, och sista avsnittet innehåller diskussion och mina egna funderingar i ämnet.


1.3 Val av källmaterial


Materialet i min uppsats utgörs av dels de enkäter jag använt mig av, dels den litteratur jag kunnat finna som behandlar ämnet konfirmation. Jag har dessutom använt mig av Bibeln för att hitta ursprunget till konfirmandundervisning. Jag gör inte anspråk på att kartlägga historien i detalj utan anledningen är snarare att försöka finna någon slags förförståelse för dagens svårigheter genom en översiktlig tillbakablick. Svenska Kyrkans egen litteratur har jag också använt mig av.


2. KONFIRMATIONSUNDERVISNINGEN

2.1 Konfirmandundervisningens historia


Konfirmand kommer från det latinska ordet confirmare som betyder bekräfta, det är alltså dopet som skall bekräftas.


Genom hela kyrkans historia har man haft ett behov av att förmedla kunskap om tron och livet, både till den uppväxande generationen, till nya troende, och även till dem som under lång tid varit troende. Därför har undervisning alltid haft en stark ställning i Kyrkan.


Konfirmandundervisningen har ändå alltid varit speciell, eftersom den är så nära förknippad både med en särskild ålder och med det folkliga behovet av en övergångsrit. Åldern har visserligen varierat mellan olika tider och olika samfund, men har alltid hållit sig till de tidiga tonåren. Här kan man även se att ritens betydelse har avtagit och att traditionen har blivit viktigare.


Bakgrunden till konfirmationsriten är i första hand:


· Biskopens handpåläggning, smörjelse med olja, och bön som andemeddelelse under den unga kyrkans tid.


· Det folkliga behovet av en rit som markerar övergången från barndom till vuxenliv - ”rit de passage”.


Konfirmationens väg genom historien


Konfirmationen har vuxit fram ur dopet såsom det gestaltades i den fornkyrkliga initiationsprocessen som bestod av fem huvudhandlingar:


· Nedsänkande i rinnande vatten.


· Handpåläggning med smörjelse och bön om andeutgjutelse.


· Iförande av den vita dopklädnaden.


· Påsättande av krans på huvudet.

· Utdelandet av nattvardens sakrament.


Detta gällde endast vuxna människor och inte barn. Eftersom rinnande vatten var nödvändigt så gjordes ritualen utomhus. Dessutom kunde inte barn ta emot nattvarden.


Om man ska söka efter själva undervisningen som sed, finner man den redan på Jesu tid. Det fanns särskilda skolor för pojkar där man lärde sig Moseböckerna utantill.


I en skrift av Josefus - en judisk historieskrivare som levde omkring 37-100 e. Kr. - kan man läsa att år 63 e. Kr. bestämdes att det skulle finnas skolor för barn i varje by och alla städer. All undervisning var knuten till synagogorna. Det var viktigt att pojkarna fick lära sig läsa och skriva för att kunna studera lagen.
 Inte flickorna naturligtvis.


På 100-talet fördes den nydöpte till Biskopen som under bön till den Helige Ande smorde vederbörande med olja. Dopet och smörjelsen följdes av kommunionen - nattvardsgången. Dopet ansågs förmedla syndernas förlåtelse och pånyttfödelse, medan smörjelsen - själva konfirmationen, bekräftelsen - gav den Helige Ande. Det handlade fortfarande om vuxna människor. Ganska snart i kyrkans historia splittrades dopet i två akter och det andra ledet i dopakten - själva konfirmationen - försköts i tiden. Detta var naturligtvis ett resultat av rent praktiska omständigheter. Församlingarna växte och biskopen kunde omöjligtvis vara närvarande vid alla doptillfällen.


På 300-talet var inte längre dopet och konfirmationen en sammanhållen akt, och på 400-talet växer en ny term fram: confirmatio - bekräftelse.


Redan där uppstår osäkerheten om konfirmationens teologiska innebörd och roll i kyrkolivet. Konfirmationen sågs nu som en från dopet skild akt, en bekräftelse av dopet, en slags lekmannaordination och ett utsändande i Kyrkans och Herrens tjänst.


Vid ett konsilium i Florens 1439 togs ett viktigt beslut angående konfirmationen. Där fastslogs att konfirmationen är ett självständigt ”sakrament” bredvid dopet och de andra fem sakramenten.


I konfirmationen gives den helige ande till styrka på det att den kristne frimodigt måtte bekänna Kristi namn. Detta beslut gjorde också slutgiltigt klart att dopakten innehöll allt för ett kristet liv. Konfirmationen gav nu något annat: den blev en sakramental vigning till frimodig förkunnelse.


I skriften ”Om kyrkans Babyloniska fångenskap” 1520 bryter Martin Luther med den Katolska kyrkans syn på sakramenten. Av de ursprungliga sju erkänner han endast två som verkliga sakrament, dopet och nattvarden.


Därmed försvinner inställningen att Den Helige Andes gåvor skänkes till den döpte vid konfirmationen. Denna Ande var tänkt att utrusta den konfirmerade med extra kraft för den heliga kampen och förpliktelsen att vittna om, försvara och utbreda tron. Detta gäller för övrigt fortfarande för den Katolska kyrkan.


Konfirmationen försvinner nu från svensk mark. Det gamla bruket av smörjelse försvinner i och med Kyrkoordningen 1571. Kvar blir förmodligen till sist bara de förhör som biskopen på 1600-talet höll med barnen i samband med visitationerna.


I 1686 års kyrkolag stadgas att före den första kommunionen skulle ungdomarna anmäla sig hos kyrkoherden som då skulle hålla enskilt förhör med dem om deras kristendomskunskaper, men också för att kunna inhämta kunskaper om deras livsföring. Luthers Lilla Katekes blev i det här sammanhanget livsnödvändig. Denna akt kallades ”offentligt förhör” men snart dyker benämningen upp igen. Det här ”offentliga förhöret” kom att förstärka prestationstanken och förskjutningen från ett gudomligt handlande till ett mänskligt (prestation) var nu ett faktum.


Det som senare skulle komma att kallas konfirmation införs i den Svenska Kyrkohandboken 1811 under rubriken: ”Huru förhållas bör, då ungdomar första gången skall begå Herrens Heliga Nattvard.”

Ungdomarna fick i samband med en gudstjänst bland annat genomgå ett förhör samt med ett löfte bekräfta att de trodde på de tre artiklarna i trosbekännelsen, och dels att de ville leva ett kristet liv.


Konfirmationen gav nu inte längre som i fornkyrkan del av anden genom smörjelsen. Den gav inte heller som i den medeltida kyrkan en förstärkt andemeddelelse och ett uppdrag att gå ut i världen som en ”Kristi stridsman”.


Konfirmationen var nu inte längre en akt där Guds gåvor överräcktes till människorna. Det hade nu blivit en akt där människorna prövades värdiga att ta emot Guds gåvor. Konfirmationen gav inte längre, utan den blev en prestation, och prestationen var att kunna och omfatta den rena läran. Ortodoxins rigiditet kom att prägla både kyrkans och människornas liv. Prestationstanken förstärktes ännu mer under 1700- och 1800-talen.

Samtidigt som kravet på den ”rena läran” stod fast kom nu ytterligare krav. I och med pietismen (av latinets pietas = fromhet) med dess betoning på personlig avgörelse och på en ren livsföring, blev konfirmationsakten varje enskild människas bekräftelse på dopförbundet med Gud.

Tyngdpunkten förskjuts åter igen


Det är inte längre kunskapskontrollen som är det viktiga utan den personliga avgörelsen. Tyngdpunkten förskjuts därför också från nattvarden till dopet. Konfirmationsakten utformades som en personlig bekännelse till dopförbundet förenat med en viljeyttring att i all framtid stanna kvar i denna gemenskap.


Gemensamt för såväl ortodoxins som pietismens förståelse av konfirmationens roll i kyrkan och i den enskildes liv, ligger tyngdpunkten på det mänskliga handlandet och inte på Guds handlande.


Under upplysningstiden lades stor vikt vid etisk fostran. För upplysningsteologerna tenderade konfirmationen att bli en myndighetsrit, där den unge kristne själv tog ansvar för sitt etiska liv och för sin tro.


Genom konfirmationen blev man fullvärdig medlem av den religiösa gemenskap till vilken man anslöt sig, och där fick man del av och ansvar för kyrkolivet. Tyngdpunkten ligger fortfarande på det mänskliga planet.


Kommunion före konfirmationen var helt otänkbart. Denna syn ändrades inte nämnvärt förrän vid sekelskiftet när ett starkare folkkyrkligt och bekännelsekyrkligt medvetande växte fram.


Därmed uppstod frågan om den enskilda bekännelsen och avgivna löften verkligen hörde hemma i ett lutherskt kyrkoliv. Frågor som denna ställdes: Vem är det egentligen som är den handlande i konfirmationen - människan eller Gud?


I den Kyrkohandbok som kom 1917 har dessa tankar slagit rot, och det finns där ett gudstjänstalternativ för konfirmation som saknar löften.


Bekännelsen var inte heller längre enskild utan uttalades av präst, församling och konfirmander gemensamt. I 1917 års handbok finns ordet konfirmation med för första gången sedan medeltiden. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att från det reformatorerna bröt med uppfattningen av konfirmation som ett sakrament, försvann konfirmationen från svensk mark för att åter dyka upp igen i 1917 års handbok som ett nytt begrepp eller åtminstone som ett återuppväckt begrepp.


Guds handlande blir åter tydligare


Konfirmationen i svenskt kyrkoliv hade återigen fått en ny skepnad, men fortfarande var konfirmationens innebörd något diffus. Fram till 1916 var vissa medborgerliga rättigheter knutna till konfirmationen, och det ledde till kritik från vissa håll. Detta ledde till ytliga massnattvardsgångar, och det kunde dessutom leda till hyckleri. Det faktum att i Handboken från 1917 finns alternativa ritualer med vitt skilda betydelser talar sitt tydliga språk. Handboken hade kommit till i ett brytningsskede men med ett tungt vägande arv från det förflutna - kunskapsmotiv, bekräftelse, bekännelse och löften. Samtidigt innehåller den nyansatser som pekar fram mot en ny förståelse och uttrycker vilja till ny utformning av konfirmationsakten.


1919 försvinner Lilla katekesen som undervisningsmaterial från skolorna, och detta innebär förändrade villkor för konfirmandundervisningen. Nu kommer tonåringarna till kyrkan utan de baskunskaper som tidigare varit självklara. Samtidigt kom en debatt om konfirmationen igång.


1920 begränsas löftena till ett enda: ”Vill ni med Guds nåd förbliva i denna tro samt bevisa den i ert leverne?”


Guds handlande blir åter tydligare och i 1942 års Handbok återinförs handpåläggningen, dock inte som en generell företeelse utan där ”omständigheterna så medgiva”. Ett annat motiv framträdde också som konfirmationens egentliga mening i denna handbok: Att ge tillträde till nattvardsbordet - nattvardsadmission.


Kunskapsmotivet finns naturligtvis kvar och förhöret intog en dominerande plats.


1942 års Handbok innehåller den första grundplanen - den första läroplanen - för konfirmandundervisning.


1955 kommer en Handbok för konfirmandlärare. Boken är skriven av en kommitté efter en begäran från biskopsmötet.


1968 kommer en ny Läroplan för Svenska kyrkans konfirmandarbete.


1978 kommer ”Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmander.” Man betonar att konfirmandernas behov skall stå i centrum för arbetet. Erfarenhet och tillämpning lyfts i förgrunden, men det sker delvis på bekostnad av rena kunskaper.


På kyrkomötet 1979 medgav man familjekommunion och konfirmanderna kunde fira nattvard tillsammans utan att vara konfirmerade. Ett starkt motiv för konfirmationen, nattvardsadmissionen, föll bort och många ställde sig frågan: ”Vad finns nu kvar?”


I den senaste Handboken, som kom 1986, bärs konfirmationstanken primärt av tron på det gudomliga handlandet. Konfirmationsgudstjänsten är främst en förböns- och välsignelsehandling på dopets grund, men den är också en förnyad sändning till tjänst. Dopet aktualiseras tydligt och är konfirmationsaktens centrum. Detta markeras av att Jesu dopbefallning är en given text vid varje konfirmation. Förhöret har blivit redovisning.


I skriften ”För konfirmandernas skull” som är resultatet av projektet ”Konfirmand 1990” presenteras konfirmandarbetet som varande i kris. Antal deltagande ungdomar har stadigt minskat under senare år. Vid 1900-talets mitt var konfirmationsfrekvensen i de flesta fall över 90 %, och sådant var läget alltjämt 1960, även om en liten nedgång då hade börjat ske. År 1970 noterades ett riksgenomsnitt på 80,7 %, alltså fortfarande en måttlig tillbakagång. Under 1970-talets lopp blev emellertid nedgången allt snabbare och 1980 var siffran 64,6 %. En liten uppgång (5 %) kunde märkas under 80-talets första hälft, men i dagsläget är riksgenomsnittet 51 %. Dessa procentsiffror är hämtade ur ”För konfirmandernas skull.” Slutrapport från projektgruppen ”Konfirmand 1990”, som sedan bildar grund till de nya riktlinjer som gäller från 1994.


2.2 Konfirmandarbetets Teologi


Riten som söker sin Teologi


Det sägs ofta att konfirmationens teologi i Svenska kyrkan är oklar. Det vore kanske riktigare att säga att tyngdpunkten i konfirmationen lagts olika under skilda epoker och att förskjutningar därför också kommit att ske i fråga om den teologiska tydningen av konfirmationen. Man kan säga att konfirmationen idag är ett av kyrkans tydligaste svar på Jesu uppmaning ”lär dem”, och eftersom konfirmationen inte är något sakrament kan dess innebörd variera från tid till annan. I ”Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete” som gäller från 1994 försöker man återigen formulera en ny teologi för dagens ungdomar.


Dopet som livstydning


”Dopet är mer än enbart dopakten. Dopet anger mönstret för hela livet, det alldeles vanliga vardagslivet, som får sin tydning genom dopet. Det erbjuder en tydning också av de eviga frågorna, det gåtfulla och svåra livet, som alla människor får erfarenhet av, lidandet, mödan och döden. Allt detta uttrycker i dopets ljus gemenskapen med den lidande och korsfäste. Men det uttrycker också vägen till livet: Kristi seger.”


Konfirmationen som dopaktualisering


”I förarbetet till vår nuvarande kyrkohandbok har ett nytt motiv lyfts fram: Konfirmationsgudstjänsten som dopaktualisering. Också konfirmandtiden i övrigt kan beskrivas utifrån denna grundtanke. Hela konfirmandarbetet är en dopaktualisering i den meningen att det handlar om en hjälp till livstydning som dopet är. Dopet till Kristus som en väg eller ett mönster aktualiseras.”


Dopet är också ett infogande i Kristi kropp, som skall göras synligt genom den gudstjänstfirande församlingen. Konfirmandarbetet skall vara en del av församlingens liv. I församlingens ansvar ligger att vara stöd och förebild.


Konfirmationen som förböns- och välsignelsehandling


Konfirmationsgudstjänsten är en förböns- och välsignelsehandling under bön om samme Guds Andes kraft och gåvor som vid dopet. Det handlar om en förnyelse på dopets grund, som i och för sig behöver ske ständigt i en kristens liv, men som nu vid denna milstolpe i ungdomarnas liv få sin särskilda betydelse. ”Förbönen och bönen om Anden under handpåläggning blir därmed konfirmationsgudstjänstens höjdpunkt.”


Konfirmation som sändning


Även i det nyskapande momentet Sändning spelar Andens kraft en avgörande roll. Konfirmationsgudstjänsten är en förnyad sändning till att i Andens kraft leva i dopet. Detta stämmer väl med översättningen av ordet ”confirmare” som också betyder ”styrka, stödja och befästa”.


Konfirmationen som ”rite-de-passage”


På gränsen mellan barn och vuxen är tonåringen - påstår man i de nya riktlinjerna - bakom den ofta tuffa ytan osäker, vilsen, sökande och i behov av att bli sedd. Vidare påstår man att tonårstidens viktigaste existentiella frågor är de om den egna identiteten: Vem är jag? Vad skall det bli av mig? Spelar jag någon roll? ”Identitetssökandets grundfråga ”Vem är jag?” har sitt djupaste svar i Jesus som säger:” Jag är vägen, sanningen och livet”


Detta kan ses som ett försök till att tillvarata möjligheterna att anknyta till de åldersbestämda frågorna. I ett livsfrågecentrerat konfirmandarbete kommer därför tyngdpunkten i vad som är angeläget att ta upp i kristen tro också att skifta.


Dock skall konfirmandarbetet alltid ta upp frågor om den kristna gudsbilden, människosyn och människovärde samt Jesu person och betydelse liksom den kristna trons fundament i övrigt i anslutning till trons artiklar, Herrens bön, sakramenten och budorden. Buden skall behandlas utifrån för unga människor relevanta etiska frågor.


3. KONFIRMANDERS TANKAR OM KONFIRMATIONENS VARA ELLER INTE VARA


3.1 Metod. Fenomenografi

I detta avsnitt skall jag redogöra för metodens innehåll. Det är en fenomenografisk metod som lyfter fram olika uppfattningar. Jag har dessutom sökt i olika litteratur för att finna den historiska utveckling som jag redogjort för i korthet. Jag är medveten om att alla fakta kanske inte finns med, men jag tror att det jag tagit med ändå ska räcka för att även den ”oinvigde” ska få en viss förförståelse för vad konfirmandproblematiken handlar om.


För att få svar på min frågeställning - är de som valt bort konfirmationsundervisning mer motiverade än de som väljer att delta i Svenska kyrkans konfirmandverksamhet - har jag gjort två enkätundersökningar bland ungdomar i Sandvikens församling. Den ena vänder sig till ungdomar som har klarat av sin konfirmandtid, och den andra enkätundersökningen vänder sig till ungdomar som valde bort konfirmandperioden. Jag gör inte anspråk på att kunna dra några generella slutsatser av denna undersökning - därtill är materialet för litet.


3.2 Undersökningens uppläggning och genomförande


Jag har alltså med hjälp av enkäter försökt fånga några av anledningarna till varför man väljer resp. inte väljer att ”gå och läsa”. Jag kommer att redovisa de båda grupperna var för sig, fråga för fråga, och jag kommer att ge exempel på svar i de fall där ordalydelserna kan ha en särskild betydelse för resultatet. De ungdomar som deltagit har varit i åldrarna 18-28 år, och har först blivit tillfrågade om de var intresserade av att ”hjälpa” mig med detta. Bara de intresserade fick sedan enkäten, och alla har ”garanterat” att de svarat på frågorna enskilt. Ungdomarna är slumpmässigt utvalda, och de flesta är för mig obekanta. Jag har använt mig av ”ombud” för att få tag i ungdomar. Även de som är konfirmerade valde jag att inte fråga de ungdomar som deltagit i de konfirmandgrupper som jag har arbetat i under min tid som anställd i Svenska kyrkans ungdomsarbete.


3.3 Redovisning av enkäter


3.3.1 Första gruppen. De konfirmerade ungdomarna

1. På frågan om ”varför valde du att delta i konfirmationsverksamheten” svarar 100 %, därför att det är en ”fin tradition”, men hälften tillägger att ”alla andra ska göra det”.

2. På nästa fråga om ”någon påverkat dig i valet” svarar samtliga att ingen har påverkat till detta val trots att man svarat ”alla andra ska göra det” på fråga 1. Det verkar som om ungdomarna inte är medvetna om grupptrycket de är utsatta för, eftersom inga nämner kompisar som påverkansfaktor.

3. På frågan om varifrån de fick information ang. konfirmationsundervisningen, svarar samtliga att de fick information via det utskick som varje år utgår till Församlingens samtliga kyrkotillhöriga 14-åringar. Denna info hade alltså uppmärksammats av alla som valt att ”gå och läsa”. 30 % av de tillfrågade nämner dessutom den informationskväll, förlagd till den aktuella höstterminsstarten, som församlingen inbjuder till.

4. På frågan om konf. tiden hade någon senare betydelse för vederbörande svarar man olika: ”en trevlig tid, fin tradition, bättre kontakt med klasskompisarna, roliga läger”.

5. Bästa minnet från konfirmandtiden: alla utom en svarar att lägren var det bästa minnet. En enda nämner själva konfirmationsgudstjänsten som det bästa minnet.

6. Sämsta minnet: Alla tycker att de många och långa gudstjänsterna var det sämsta minnet.

7. Vid frågan om de ändå skulle ha deltagit i konfirmandtiden om de vetat om att de inte skulle tycka om gudstjänsterna svarar samtliga ändå JA. Exempel på svar: ”självklart, trots tråkiga gudstjänster”

8. På frågan om Kyrkan kan förändra något så konfirmandtiden blir bättre efterlyser en tredjedel fler diskussioner. Alla vill ha färre gudstjänster och hälften vill ha fler läger.

9. Sista frågan: Om man skulle koppla konfirmandtiden till idrott, musik, helgträffar, sommarläger, IT-baserad undervisning, ”skoltidsläsning”, svarar samtliga att alla alternativ skulle leda till bättre konfirmandverksamhet.

3.3.2 Nästa grupp av enkätsvar är från ungdomar som valde bort konfirmandversamheten

1.
Första frågan: ”varför konfirmerades du inte?”


Svaren är varierande, hälften hade inte tid eller tyckte inte det fanns någon anledning, den andra hälften menar att det är ”hyckleri” att konfirmeras för att få presenter, som de påstår att de flesta av deras kompisar hade som anledning för att ”gå och läsa”.


Exempel på svar: ”… hyckleri, fick moped ändå …”

”… alla andra gjorde det enbart för presenterna, jag fick presenterna ändå …”


”… det kändes som om folk inte konfirmeras för konfirmationens skull utan för presenternas, hela meningen blir liksom ett ‘jippo’”


”… många tog för lättvindigt på det hela, det ville inte jag”


2.
På frågan om vem som ”bestämde” om de skulle delta eller inte svarar samtliga att de bestämde själva.


3.
”Vad tyckte dina föräldrar?” På det svarar nästan alla att ”de brydde sig inte”. Bara en svarar att föräldrarna uttryckt önskemål om att de skulle delta i konfirmandverksamheten, dessutom hade även ”mormor” samma önskemål.


4.
På frågan om ”i vilka andra sammanhang du kommit i kontakt med religion” svarar alla enbart genom skolan.


5.
Ingen sade sig vara intresserade av att delta i ”vuxenkonfirmation” även om de blev erbjudna.


6. Nästa fråga handlade om ifall de tyckte det var ”viktigt att deras egna barn döps och konfirmeras”. Hälften tyckte att dopet var viktigt, däremot var konfirmationen oviktigt för samtliga.


7. Ingen ”ångrar” att de inte ”gick och läste”.


8. När, var och hur fick du information om den förestående konfirmandverksamheten?


Hälften fick informationen i skolan, och resten fick sin information genom kamrater eller syskon.


9.
Här lyder frågan: ”varför tror du att andra väljer att inte konfirmeras?”


Hälften ”vet inte” medan den andra hälften har utförliga svar.


Några exempel på svar: ”… människan har utvecklats till självtänkande


individer, och väljer bort sådant som är onödigt”


”… kyrkans makt att påtvinga folket tro har minskat …”


”… det är andra tider nu, kyrkan styr inte som förr i tiden …”


”… statskyrkan är idag alldeles för populistisk, den måste gå tillbaks till Bibeln som källa …”


”… traditionerna håller på att brytas upp, och många människor tar från olika religioner och bildar sin egen religion …”


10. På frågan om deras föräldrar och syskon är konfirmerade, svarar alla ja. När det gäller syskon så är det äldre syskon som menas.


11. På frågan om vad som skulle ”få dig att vända dig till kyrkan” svarar en tredjedel att ingenting skulle få dem att vända sig till kyrkan, medan de övriga svarar: dop, vigsel, begravningar, alltså de traditionella anledningarna. Ett annat intressant svar var: ”en djup personlig kris”.


12. Näst sista frågan: ”På vilket sätt intresserar du dig för andliga frågor idag?” Jag ger några svarsalternativ i enkäten för att de som svarar ska förstå vilka värderingar man kan lägga i ordet ”andlighet”. Risken hade annars varit att de skulle ha trott att endast ”kyrkliga” begrepp skulle ha varit gångbara. Exempel på ”andliga” spörsmål: ”livet efter döden, musik, övernaturliga saker eller annat”.


Här svarar 20 % att inget som helst intresse föreligger. De resterande svarar mycket varierande att intresse föreligger, och att det tar sig mycket olika uttryck. Några nämner Arthur C Clark. Andra exempel på svar: ”… vi pratar om livet efter döden, meningen med livet”


”… diskuterar övernaturliga saker …”


”… jag läser böcker, ser på TV …”


”… intressant, men jag har lite svårt att ta till mig saker som ‘inte kan ta på’ så … intressanta saker, men inte våran religion, den är bara trist och tråkig …”


13. Sista frågan:” skulle du valt att konfirmeras om konfirmandtiden varit kopplad till något av följande?” Sommarläger, helgträffar, musik, dans, drama, datoriserad låsning, något motorintresse. På detta svarar samtliga att ingenting av detta skulle ha fått dem att ändra sitt val. En av de tillfrågade lade emellertid till, att om möjligheten att få ”gå och läsa” på skoltid möjligen kunde ha fått honom att delta.


3.4 Andra undersökningar i ämnet

I sin doktorsavhandling ”Högstadieelevers attityd till kristen tro” - en religionspsykologisk studie i årskurs nio från 1987, av Stig Eklund, vill han ta reda på vilka som bestämmer eller präglar ungdomars upplevelser av religion. Ungdomarna fick se filmade sekvenser av dop, bön, nattvard och trosbekännelser. Genom att använda sig av syn, hörsel och känsla täcker han upp hela förmågan till intryck.


Några av resultaten är förstås väntade, medan andra är förvånande. Högstadieeleverna har en oväntat hög positiv attityd till kristen tro. Det finns ett starkt samband mellan kristen hemmiljö och attityd till kristen tro, men däremot inga samband mellan föräldrars yrke och attityd till kristen tro. Stig Eklund fann ett starkt samband mellan deltagande i kyrkans barnverksamhet och attityd till kristen tro, en positiv attityd. Han fann också att flickorna är mer positiva i sin attityd till kristen tro än pojkarna. Med attityd menas ”ett redan inlärt beredskapstillstånd inför en stimulans”. S. Eklund hämtar definitionen från Allport, 1971.


Projektet ”Konfirmand 1990” lät utföra två undersökningar som sedan kom att ligga som grund för de senaste riktlinjer som Svenska kyrkan har antagit, och som gäller från 1994.


Den ena undersökningen ville ta reda på konfirmandlärarens syn på motiven att driva konfirmandundervisning och på uppläggningen av denna. Karl Geyer utkom 1986 med skriften ”I huvudet på konfirmandläraren”, som baserar sig på denna undersökning. Resonemangen är av kvalitativ -principiell karaktär.


Den andra undersökningen gjordes med hjälp av en metod som kallas PDS: ”problem detection study”. PDS-metoden är alltså problemorienterad. Ungdomarna och lärarna fick gradera hur mycket de instämmer med givna påståenden. De rangordnas sedan, och ju högre upp på rangordningslistan desto större problem.


Några slutsatser från denna undersökning:


· Betydelsen av information från församlingarna är mycket viktig för att ungdomarna ska välja att delta i konfirmandverksamheten.


· En annan viktig synpunkt var att ungdomarna efterlyser redogörelser för ”hur det är att vara kristen”.


· Ett annat krav från ungdomarna som blev tydligt: konfirmanderna vill kunna ta upp mer om det som ”rör det vardagliga livet”.


· Vidare tycker ungdomarna att de borde få vara med och ”bestämma hur undervisningen skulle gå till”, ex. fler grupparbeten, fler studiebesök och fler filmer.


· Ungdomarna hade dessutom synpunkter på gudstjänsterna, ex. på kritik: ”långtråkiga gudstjänster, svåra att förstå, de verkar bara vara för äldre, sångerna borde vara gladare.”

En av de senare undersökningarna i ämnet konfirmander initierades av Svenska kyrkans forskningsråd 1995. Projektet kallades ”Konfirmation i Svenska kyrkan.” Bakgrunden var dels de förändrade reglerna för dop och kyrkotillhörighet, dels den under senare år fallande konfirmationsfrekvensen. Denna enkätundersökning gjordes så sent som 1996.


Här är några av resultaten ur sociologisk synvinkel: Man fann tre skäl till varför man väljer att bli konfirmand, av traditionella, sociala och religiösa skäl.


Vad beträffar gudstjänsterna finner man att några moment i en gudstjänst talar mer till konfirmanderna än andra: tystnad, nattvard, musik, Fader vår och upplevelsen av själva kyrkorummet. Över 59 % av konfirmanderna i enkäten har deltagit i kyrkliga barnaktiviteter, och de enkätdeltagare som hade en högre grad av religiös socialisation uppvisar större intresse för bland annat livsfrågor. Om kyrkan skulle vilja ha resultat av den religiösa socialisation som man bedriver i konfirmandarbetet borde den även prioritera barnaktiviteter. Prioritering av barnverksamheten är dessutom en av få faktorer som kyrkan överhuvudtaget kan påverka. Vidare drar man slutsatsen att ”slaget” om framtidens värderingar kommer att stå där alla ungdomar möts, d.v.s. i skolan. Därför bör man också prioritera det vardagsarbete som går under namnet ”Skolkyrkan”. Där finns alternativa vägar för församlingarna att hjälpa upp den lilla socialisation som konfirmandarbetet ägnar sig åt.


3.5 Men ekumeniken då?


När man diskuterar konfirmanddeltagande är det Svenska kyrkans siffror man oftast har i åtanke, och som sagts tidigare konfirmeras drygt 50 % av landets ungdomar enligt Svenska kyrkans ordning. Men nu förekommer konfirmation inom Svenska missionsförbundet, inom Baptistiska samfund och inom Metodistkyrkan. Även Katolska kyrkan bedriver konfirmandarbete. För att utreda den nuvarande situationen i fråga om konfirmation och konfirmationsarbete i svenska kyrkor och samfund tillsattes en arbetsgrupp vars uppdrag också bestod i att söka skapa större förståelse mellan kyrkorna och föreslå framkomliga vägar för ett fruktbart samarbete. Initiativtagare till denna grupp var ULEA (Utskottet för Lokalt Ekumeniskt Arbete) och UTOV (Utskottet för Tro och Vittnesbörd) inom Ekumeniska Nämnden.


Alla kyrkor och samfund har i stort sett en gemensam syn på konfirmandarbetet. Alla ser undervisningen som ett viktigt motiv i detta arbete, ett annat motiv är kännedom om det egna samfundet, och ett tredje motiv är att ge hjälp till bearbetning av livsfrågorna inför inträdet i vuxenlivet. Det finns också svårigheter med en samsyn och de är främst teologiska, praktiska och känslomässigt motiverade divergenser. Om man tar de teologiska så finns det olika syn på dopet och dess relation till konfirmandarbetet och konfirmationen. Här står Katolska kyrkan och Svenska kyrkan närmare varandra än Svenska kyrkan och de samfund som har en baptistisk/reformert syn på dopet. Detta skapar svårigheter när det gäller tolkningen av innebörden i ordet konfirmation. ”Bekräftelse” får olika innebörd i olika samfund.

Olika syn på församlingen


I Katolska kyrkan liksom i Svenska kyrkan vänder man sig i första hand till kyrkotillhöriga och bygger båda sin konfirmation på dopet. I Svenska Missionsförbundet innebär det en bekräftelse på tre plan: Från Guds sida, från församlingens sida och från den enskildes sida. I baptistsamfunden finns inte innebörden så uttalad och det råder inte heller full enighet om vad konfirmation egentligen är. Fortfarande är ”Kristendomsskola” för många den inriktning som gäller. Att konfirmation skulle vara en bekräftelse på dopet måste för en baptistisk dopsyn vara en teologisk omöjlighet.


Till de känslomässigt motiverade divergenserna hör bland annat traditionerna. Benägenheten att hålla fast vid de egna traditionerna är på samma gång en styrka och en svaghet. Att kompromissa kan visa sig vara svårt t.ex. Det gäller att ändå våga se likheterna mer än skillnaderna.


Man föreslår i utredningsrapporten en del inledande lösningar på en samsyn mellan samfunden. Man betonar samtalet som ett viktigt steg i ett ekumeniskt arbete. Gemensam information till de ”tänkbara” konfirmanderna kan vara ett annat sätt. Gemensamt pedagogiskt arbete är ett annat förslag från arbetsgruppen. När man arbetar med dopet kan man ha gemensam undervisning och låta de olika sätten att se på dopet få berika undervisningen och kanske fördjupa samtalet.


Gemensam konfirmation?


Möjligheten till gemensam konfirmation är helt beroende av den teologiska grundsynen. Katolska kyrkan kan på denna punkt ej acceptera ett ekumeniskt arbete. Och utifrån den olika dopsyn som föreligger verkar det svårt med gemensam konfirmation även med något av de andra samfunden. Det skulle möjligen kunna gå med en Baptistförsamling och Svenska kyrkan men det förutsätter att samtliga ur baptistgruppen vore döpta före konfirmationen.


Det bästa ekumeniska arbetet måste bedrivas i vardagsarbetet genom att låta de olika grupperna få träffa varandra, ha gemensamma läger och kanske att de olika samfunden har stadsdelsansvar, d.v.s. att den kyrka som har ett naturligt ”upptagningsområde” ansvarar för konfirmandundervisningen, även om konfirmationen sker i de ”egna” församlingarna. Detta är några, och de viktigaste, förslag som arbetsgruppen lägger fram i sin rapport i september 1992.


4. DISKUSSION OCH EVENTUELLA SLUTSATSER

Det samlade intrycket av de utsagor som framkommit genom de redovisade enkätsvaren visar att många av svaren liknar de som framkommit i andra liknande undersökningar. Undersökningen visar att det finns en hel del funderingar omkring andliga frågor både hos den konfirmerade gruppen som hos den icke konfirmerade.


När man inom Svenska kyrkan tycker att det är bra att antal konfirmander sjunker, och motiverar det med att det är endast de ”intresserade” som blir kvar, tror jag att man drar fel slutsats. Det kan man också se i den här enkätundersökningen bland icke konfirmerade, att intresset för andliga frågor är det inget fel på.


Om man ser till mitt påstående att icke konfirmerade ungdomar skulle vara mer motiverade i sitt ställningstagande så stämmer det åtminstone i den här gruppen av ungdomar.


På frågan om varför man valde att, resp. att inte ”gå och läsa” kan man göra en jämförelse mellan svaren som visar på en intressant företeelse, nämligen att de som väljer att inte konfirmeras ”vet” att deras kamrater väljer konfirmandmedverkan för att ”få presenter”, medan ingen av de tillfrågade konfirmanderna nämner detta som anledning till sin medverkan. Av detta kan man kanske anta att ungdomarna inte är ärliga i sitt svar i enkäten. Frågan borde kanske ha innehållit exempel på ”gångbara” alternativ, som i fråga nr. 12. Man svarar som man tror att det förväntas av en. En annan slutsats kan möjligen vara - även om den är långsökt - att det finns ett osynligt spel mellan föräldrar och blivande konfirmander att alla vet att det ”kostar” en moped eller utlandsresa, åtminstone en dyr present för att ungdomarna ska låta konfirmera sig. ”Alla andra får presenter.” Kanske det fortfarande finns ett visst ”tryck” från far- och morföräldrar.


Det är ett sundhetstecken att ungdomar ser detta som ”hyckleri”. Samtidigt är det ett misslyckande för Svenska kyrkan att konfirmationen kan ”köpas”. Frågan blir då, vad kommer att hända om ett par generationer när deltagandet sjunker till hälften av idag? När det eventuella trycket från föregående generation är borta.


När en företeelse i samhället blir till en ”minoritetssyssla” tenderar den att minska ännu fortare, och kanske är det detta som händer medan Sv. kyrkan ”söker en teologi till sin rit”.


Ett annat intressant svar från de icke konfirmerade blev resultatet av den sista frågan, om de skulle valt att delta om konfirmandtiden varit kopplad till någon annan aktivitet. Här svarade samtliga nekande.


Samtidigt är det här som man lägger ner den mesta mödan inom Sv. kyrkan idag. Att bara man kombinerar konfirmandtiden med ”rätt” aktivitet så ska antal konfirmander öka. Och fungerar det inte så skyller man på ”sekularisering”, och tror att man är av med problemet. Kanske det är att underskatta ungdomars syn på vad som är viktigt.


Här skulle Svenska kyrkan kunna få till en intressant diskussion om vad man egentligen menar med att vi blir mer och mer ”sekulariserade”. F.n. är begreppet enbart negativt, men jag tror att det tyder på ett större andligt intresse än tidigare. Vi fick religionsfrihet för bara 50 år sedan, vilket i kyrkliga sammanhang är en mycket kort tidsperiod, dessutom befann sig vårt land i en anda av ”befrielse”, och många tolkade nog ”religionsfrihet” som fri från religion. Man hade tidigare upplevt religion som ett ok. Nu såg man en chans att ”befria” sig från en påtvingad religion. Det som eventuellt var påtvingat var hur man skulle uppfatta Gud. Idag är kanske tiden mogen att ”göra upp med” den patriarkala Gudssynen som har hängt med sedan Abrahams tid. Vem vill ha kvar denna ”övervåningsgud” som man bara kan be till i kyrkan och dessutom bara på söndagarna klockan 11.00? I ett av enkätsvaren sade en av de icke konfirmerade ungdomarna att kyrkan måste ”gå tillbaks till Bibeln som källa”, en självklarhet som man missat i sina strävanden att öka antal konfirmander. NT förmedlar ju en annan Gudssyn. Är det den synen ungdomar intuitivt söker efter?


Vad ungdomar behöver idag - säkert mer än tidigare - är ingen Gud på ”övervåningen” utan en levande, kärleksfull, hela tiden närvarande Gud, fredag kväll bland ölburkarna som måndag morgon i skolan. Svenska kyrkan måste för sin överlevnads skull se över tillgångarna av ”te-o-logi” bland de yngre. Med detta menar jag att kyrkan borde höras mer i den samhälleliga debatten och inte stillatigande se på hur man ständigt och allt snabbare försämrar för barnen, ungdomarna och de äldre. Just de grupper man säger sig värna mest om. ”Te-o-logi” - alltså mat och husrum! Kyrkan måste också ta tillvara den ”sekulariserade” andligheten som finns på alla nivåer i samhället, och framförallt den andlighet som finns bland ungdomar - även icke konfirmerade, som enkätsvaren visat.


Kyrkan får inte tolka ”sekularisering” som ointresse for andliga frågor, utan mera som tecken på att människor äntligen är redo för en dialog med kyrkan om vad som kan tänkas vara viktigt i tillvaron. Kanske är det kyrkan som institution man är trött på, men inte den andliga delen. Medan Kyrkan tror tvärtom. Det är naturligtvis lättare att säga att människor inte är intresserade av andlighet, då kan man ju behålla ”institutionen kyrkan” i oförändrat skick. Det vore ett enormt arbete för Svenska kyrkan att låta ”vanliga” människor delta i de framtidsvisioner som är absolut nödvändiga för Sv. kyrkan att inför 2000-talet komma fram till. Frågan är om man kommer att orka. Man kan inte längre sitta ”inuti” kyrkan och gissa sig till vad människor ”utanför” tycker: Man måste våga fråga.


Om ungdomar uppfattar kyrkans signaler som hyckleri, och konfirmationen som ”jippoverksamhet” för att få dyra presenter, så måste kyrkan se till att få till stånd en dialog med ungdomarna. Det är förmodligen inte de ”ointresserade” ungdomarna man bör göra sig av med, utan hyckleriet. Eller som en av ungdomarna skrev: ”… go back to basic …” Men om man nu inte skulle vara så negativ, så skulle man ju kunna förundra sig över att mer än 50 % av landets ungdomar fortfarande väljer något så tråkigt som konfirmandverksamhet, åtminstone som det ser ut i min enkätundersökning och andra liknande undersökningar. Dessutom så gäller de här 50 % enbart Svenska kyrkans egna konfirmander, medan de grupper som finns i andra samfund inte finns med i statistiken. Om man skulle anta att hälften av de 50 % som inte valt Svenska kyrkan kan återfinnas inom de andra samfunden så blir antal deltagare i någon form av konfirmandverksamhet plötsligt 75 % av landets 14-åringar. Kanske kan man dra slutsatsen att det är ekumeniken som är viktigast att arbeta vidare med. Även om det finns svårigheter att finna gemensamma utgångspunkter för konfirmandarbetet, kan man dock säga att man har en gemensam utgångspunkt i ”Dopbefallningen”. Kanske det vore mer adekvat att kalla det ”Missionsbefallning”. I denna mening har alla trossamfund ett gemensamt ansvar. Att på uppdrag av Kristus förvalta och förmedla kärnan i det kristna budskapet. Synen på det ”Allmänna prästadömet” ger också en möjlighet till samsyn. Så här borde finnas mer att göra. Men här ligger ansvaret på de olika representanterna för de olika samfunden, det gäller att betona det som enar istället för att leta efter det som skiljer de olika samfunden åt. En del saker måste få hemfalla till olika traditioner, men ska givetvis vara kvar i de olika samfunden.


Ett annat sätt att förändra betydelsen för konfirmationen vore kanske att återknyta kyrkan till samhället, d.v.s. att ge konfirmationen ett större samhälleligt ”värde”. Ser man tillbaka i tiden så är det inte så länge sedan man betraktades som vuxen när man hade ”gått fram”. Det förde med sig både rättigheter och skyldigheter. Idag blir ungdomar betraktade som barn ända upp emot 20-årsgränsen, medan samhälle, föräldrar, skola och även ungdomarna själva skulle vara mer betjänta av att få bli behandlade som vuxna. Med skyldigheter och rättigheter. Här skulle kyrkan kunna bidra till att förstärka den här ”uppgiften” att få vara vuxna, och konfirmationen skulle vara en lämplig ”initiationsrit”, och efter det skulle man vara vuxen. Att skolan och kyrkan behöver varandra kan man se i Skolkyrkan som växer i hela landet. Uppfostran och religion har för övrigt alltid gått sida vid sida. Och med en ny Gudssyn - ett förkastande av ”övervåningsguden” - skulle det vara möjligt även idag, att med en alltid närvarande Gud i stort och smått kunde uppfostra barnen i en kärleksfull anda, och med respekt för deras vuxenblivande i konfirmationsåldern.


KÄLLFÖRTECKNING


Rapporter

Tillsammans sida vid sida eller var för sig. Rapport från Ekumeniska Arbetsgruppen om Konfirmation, Sep 1992.


Med livet som läsebok. Konfirmandarbetet i Svenska kyrkan. Tro och Tanke 1998:3


Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Svenska kyrkans församlingsnämnd 1994.


För Konfirmandernas skull. Slutrapport från projektgruppen ”Konfirmand 1990”.


X 2000, ett konfirmandprojekt byggt av och på röster i folkkyrkan. Stiftsinformationen, Härnösands Stift 1997.

Litteratur

Modéus, Martin: Handbok för konfirmandarbete, Bokförlaget Origo 1992.


Rops, Daniel: Dagligt liv i Palestina på Jesu tid, Bokförlaget Prisma, Stockholm 1964.


Eklund, Stig & Lönnebo, Martin: Kristen! Fannhus Förlag, Uppsala 1996.


Sundemo, Herbert: Faktaordbok till Bibeln, Förlagshuset Gothia, Göteborg 1985.

Widengren, Geo: Religionens värld, Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, Stockholm 1953.


Andra källor

Den svenska Kyrkohandboken, Verbum 1986.


Bibeln.

� Widengren, Geo, Religionens värld. 1953. sid 185 f.


� Rops, Daniel, Dagligt liv i Palestina på Jesu tid. Prismas Bokförlag 1976. sid 87


� ”Riktlinjer for Svenska kyrkans konfirmandarbete” 1994. sid 10


� ”Riktlinjer for Svenska kyrkans konfirmandarbete” 1994. sid 11


� a.a. sid 11


� ”Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete” 1994. sid 6





PAGE  

13




Beteckning: Rel C 2:V98

		Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap



		Att vara, eller inte vara, konfirmand …





		Anita Jonsson

Juni 1999



		C-uppsats, 10 poäng

Religionsvetenskap



		Religionskunskap C

Handledare: Åke Tilander





� EMBED Word.Picture.8  ���








_1035985488.doc






